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ÁSIA/CHINA - Continua o intenso caminho espiritual do Ano da Fé com a
abertura do novo ano litúrgico
Pequim (Agência Fides) - Com a abertura do novo ano litúrgico intensifica-se o caminho espiritual do Ano da Fé
na China. Segundo informações obtidas pela Agência Fides, a maioria dos bispos chineses que ainda não tinha
feito, publicou nesses dias uma carta sobre o Ano da Fé e fornecendo indicações aos fiéis para responder ao apelo
do Papa Bento XVI, em comunhão com a Igreja Universal. Dentre eles, Dom Zhang Wei Zhu da Diocese de Xin
Xiang, Dom Francisco An Shu Xin, Bispo Coadjutor de Bao Ding, Dom José Li Lian Gui, Bispo da Diocese de
Xian Xian, Dom Tan Yan Quan, Bispo da Diocese de Nan Ning e também Bispo da Diocese de Tai Yuan, Guang
Zhou, Fu Zhou, Yi Xian, Zhao Xian, Xia Men.
Nas cartas dirigidas aos fiéis de suas respectivas dioceses, os bispos sublinharam o sentido e o significado da fé,
os motivos do Ano da Fé, as intenções do Santo Padre. Dom Zhang wei Zhu, Bispo da Diocese de Xin Xiang,
apesar dos obstáculos em suas atividades pastorais, acompanha constantemente a vida da Igreja lembrando sempre
a missão para a qual Cristo o chamou. Em sua carta exorta "todos os fiéis a viverem bem o Ano da Fé
respondendo ao convite do Papa", e dirigindo-se com afeto aos sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas e
fiéis, enfatiza a ligação do Ano da Fé com a vocação, família e vida matrimonial cristã, com a evangelização. Ele
também indica 13 pontos importantes para realizar um Ano da Fé e Evangelização em comunhão com a Igreja
universal, através de obras de caridade e testemunho da fé. Enfim, pede aos fiéis para "colaborar sempre com o
Senhor, deixando-se plasmar e purificar". (NZ) (Agência Fides 2012/12/04)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

